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ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan 

yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar peseta didik kleas V di 

SDN 1 Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan. 

bahwasanya kecerdasan emsional peserta didik kelas V masih 

sebagian menunjukan kurang. Hal ini disebabkan guru dalam proses 

pembelajaran masih menggunakan metode konvensional dalam 

penggunaan metode guru masih menggunakan contoh-contoh secara 

gambaran serta contoh-contoh tertulis, di dalam proses meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik. Guru belum menggunakkan 

media yang secara nyata tentang contoh sikap yang akan diterapkan 

pada peserta didik contohnya media film. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional peserta didik dengan menggunakan media film pada siswa 

kelas V SDN 1 Kuripan kec.Tiga Dihaji Kab.Oku Selatan. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 

model Kurt Lewin yang terdiri 4 langkah dalam 2 siklus, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini 

dilakukan dalam dua siklus. Data hasil penelitian diperoleh dari hasil 

angket peserta didik, hasil lembar observasi selama kegiatan 

pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas pendidik 

dalam menggunakan media film . Teknik analisis data menggunakan 

analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan media film dapat meningkatkan kecerdasan emosional 

peserta didik  dengan presentase peningkatan rata-rata dari setiap 

siklus yaitu pada siklus I dan II aspek mengenali emosi diri sendiri 

mengalami peningkatan rata-rata 15,1%, aspek pengendalian diri 

mengalami peningkatan rata-rata 11,3%, aspek memotivasi diri sendiri 

mengalami peningkatan rata-rata 11,3%, aspek mengenal emosi orang 

lain mengalami peningkatan rata-rata 10,2%, dan aspek membina 

hubungan mengalami peningkatan rata-rata 20,7%. Selanjutnya, dari 

presentase keseluruhan siklus I dan II hasil kecerdasan emosional 

peserta didik meningkat. 
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Kata Kunci: Penerapan media film untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional peserta didik. 
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MOTTO 

 

ِظِميَه ٱۡلَغۡيظَ َوٱۡلَعافِيَه َعِه ٱلنَّاِسِۗ  ٓاِء َوٱۡلَكَٰ رَّ ٓاِء َوٱلضَّ ٱلَِّذيَه يُنفِقُوَن فِي ٱلسَّرَّ

ُ يُِحبُّ ٱۡلُمۡحِسنِيَه    ٤٣١َوٱَّللَّ

Artinya: “…Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

mema’afkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-

orang yang berbuat kebaikan”. (QS.ali-Imraan (3):134)
1
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 Al-Qur’an Al-Ally dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro,2015), h.167 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia. Sebagai 

insan yang dikarunia akal, pikiran, manusia membutuhkan pendidikan 

dalam proses hidupnya. Dari mulai lahir hingga ke liang lahat, 

manusia yang akan berpikir akan selalu membutuhkan pendidikan. 

Ketika manusia dapat berjalan pada masa balita, disana ada proses 

belajar dibimbing orang tuanya sebagai pendidikan manusia awalnya, 

manusia memerlukan pendidikan agar dapat bermanfaat dan memiliki 

ketrampilan yang dibutuhkan.
1
 

 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 

tentang Pendidikan menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga siswa secara aktif mengembangkan potensi 

diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan masyarakat, Bangsa dan Negara”.
2
  

Sebagaimana firman allah SWT dalam Al-Quran surah Al-

Ankabut ayat 43, sebagai berikut: 

                          

                                                           
1 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis, Yogyakarta: SUKA-Press, 2015, H. 1  
2 Abdul Azis, Syofnida Ifrianti, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Mukti Pancajaya  Kabupaten Mesuji”, Jurnal TERAMPIL Pendidikan Dan 

Pembelajaran Dasar Vol. 2 No. 1 (2015) Hal. 1 
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 Artinya: Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untukو

manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang 

berilmu. (Q.S Al-Ankabut :43)
3

 

Dalam surat Al-Ankabut ayat 43 ini menjelaskan tentang  

perumpamaan yang demikian itu Kami kemukakan kepada umat 

manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat 

memahaminya. Hal ini berarti pentingnya ilmu pengetahuan bagi 

manusia. Mutu pendidikan di Indonesia harus selalu ditingkatkan, 

salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan 

memperbaiki proses belajar mengajar. Menurut Bruner mengenai 

proses belajar mengajar perlunya teori pembelajaran yang akan 

menjelaskan asas-asas untuk merancang pembelajaran efektif dikelas.
4
 

Penggunaan model pembelajaran yang tidak seseuai dengan keadaan 

suatu sekolah akan berdampak pada keberhasilan peserta didik 

memahami konsep yang dipelajari.
5
 

 

Dalam dunia pendidikan, psikologi pendidikan sangat 

diperlukan. Hal ini dilakukan agar pendidikan dapat mengenali peserta 

didiknya. Psikologi pendidikan adalah sebuah bidang studi yang 

berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang prilaku manusia 

untuk usaha-usaha kependidikan.
6
 Sekarang ini kegiatan pendikan 

banyak berorientasi pada kecerdasan intilektual (aspek kognitif) 

peserta didik, sehingga pembentukan moral peserta didik menjadi 

kurang. Terkadang orang beranggapan bahwa yang terpenting dalam 

pendidikan adalah kecerdasan otak saja, sedangkan kemampuan di 

luar kecerdasan otak menjadi kurang penting dalam pendidikan.  

                                                           
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Jakarta: Deponegoro, 

2015), Halaman 401 
4 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidika N Klasik Hingga Kontemporer 

(Yogyakarta: Ircisod, 2017),  H. 163 
5 Nelfi Erlinda, “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Model Kooperatif Tipe Team Game Tournament Pada Mata Pelajaran Fisika Kelas X 

Di SMK Dharma Bakti Lubuk Alung”, Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah  

Vol.02 No. 1. 2017   
6 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: 

PT REMAJA ROSDAKARYA,2015), H. 13 
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Akhir-akhir ini dalam dunia tidak hanya kecerdasan intilektual 

yang menentukan suksesnya hidup sesorang, tetapi kecerdasan 

spiritual dan kecerdasan emosional ikut andil dalam dunia pendidikan. 

Sejak dini manusia membutuhkan pendidikan untuk proses 

perkembangan peserta didik menjadi dewasa terutama pendidikan 

karakter, pendidikan yang mengatur sikap seseorang untuk 

mempunyai kepribadian yang baik.
7
 Jika kecerdasan intelektual sangat 

bergantung pada faktor genetik dan sulit untuk diubah, tidak demikian 

dengan kecerdasan emosional yang dapat diingatkan untuk meraih 

kesuksesan peserta didik dalam kehidupannya. Kecerdasan emosi 

berkaitan dengan kemampuan untuk mengenal emosi diri sendiri yang 

dimiliki.
8
 Keberhasilan yang dicapai peserta didik tidak semata-mata 

di tentukan oleh kecerdasan intilektual tetapi juga ketekunan, 

motivasi, kesungguhan, disiplin, kemampuan berempati dan 

berinteraksi itu adalah bagian dari konsep kecerdasan emosional. 

Sekolah merupakan tempat yang cocok untuk mengetahui 

kecerdasan emosional peserta didik, dan juga untuk memperbaiki 

kekurangan peserta didik dibidang kecerdasan emosional. Karena di 

sekolah ketika peserta didik  masuk sekolah peserta didik dapat diberi 

pelajaran dasar oleh pendidiknya melalui memotivasi peserta didik 

serta melalui pembiasaan menanamkan karakter yang baik. Hal ini 

akan membentuk kecerdasan emosionalnya akan terkendali sejak dini. 

Tetapi kenyataannya sistem pendidikan di Indonesia lebih 

mengedepankan kecerdasan intelektual sebagai tolak ukur kecerdasan 

peserta didik dan  hampir semua lembaga pendidikan di Indonesia, tak 

terkecuali di SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku 

Selatan. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat pra penelitian di 

SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan. 

                                                           
7 Romlah, “Pengaruh Motorik Halus Dan Motorik Kasar Terhadap 

Perkembangan Krativitas  Anak Usia Dini”, Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu 

Tarbiyah Vol. 02 No. 2, 2017 
8Anggita Maharani, “Mengenal Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran 

Matematika”, 64 DELTA Vol.2 No.1, (2015) Hal 65 
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banyak peserta didik kelas V yang kecerdasan emosionalnya masih 

rendah. Hal ini dilihat dari hasil pra penelitian yang peneliti lakukan. 

Rendahnya kecerdasan emosional dapat dilihat dari hasil observasi 

peneliti, dengan mengamati tingkah laku siswa ketika berinteraksi 

baik berada di dalam kelas dan di luar kelas. Peneliti mengamati 

perilaku interaksi sosial siswa baik dengan teman sebaya dengan guru 

maupun kakak kelas di dalam lingkup sekolah.  

Hasil pengamatan menunjukkan pada kelas V masih ada siswa 

yang suka menyendiri, anak-anak yang memetingkan diri sendiri, 

masih ada beberapa anak berbicara kata-kata kurang baik dengan 

teman sebayanya, anak-anak yang berkuasa terhadap temannya, 

mudah marah dan menangis ketika tersinggung dan keinginannya 

tidak terpenuhi, siswa yang tidak mudah marah, menangis, dan tidak 

berkuasa terhadap temannya lebih memiliki banyak teman 

dibandingkan dengan siswa yang mudah marah, menangis dan 

memiliki sikap berkuasa memiliki sedikit teman  

 kemudian saya melakukan wawancara dengan salah satu guru 

di SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan. 

yakni ibu  mailandari, S.Pd.I selaku guru kelas beliau membenarkan 

bahwa peserta didik masih kurang dalam memahami pelajaran karena 

rendahnya emosional peserta didik. Bagi peserta didik yang memiki 

kecerdasan intilektual tinggi pembelajaran sangat mudah dipahami, 

tetapi peserta didik yang memiliki kecerdasan intilektual tinggi masih  

kurang dalam kecerdasan emotional, karna cenderung merasa paling 

hebat, dan merasa sombong. Kurang  peduli terhadap teman-teman 

yang lain. Peserta didik yang lain cenderung merasa  tidak percaya 

diri, kurangnya motivasi diri untuk menerima pembelajaran dan 

kurang fokusnya peserta didik dalam proses pembelajaran.
9
 

                                                           

9 Hasil Wawancara Dengan Guru Wali Kelas V Di SDN 1 Kuripan 

kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan. 
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Berdasarkan hasil observasi saat prapenelitian, bahwasanya 

kecerdasan emsional peserta didik kelas V masih sebagian 

menunjukan kurang. Hal ini disebabkan guru dalam proses 

pembelajaran masih menggunakan metode konvensional dalam 

penggunaan metode guru masih menggunakan contoh-contoh secara 

gambaran serta contoh-contoh tertulis, di dalam proses meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik. Guru  belum menggunakkan 

media yang secara nyata tentang contoh sikap yang akan diterapkan 

pada peserta didik contohnya media film. Indikator kecerdasan 

emosional dalam angket ini merupakan dasar tentang kecerdasan 

emosional yang dicetuskan oleh salovey.
10

  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

mengadakan penelitian Salah satu solusi masalah tersebut adalah 

menggunakan media pembelajaran yang tepat. Media merupakan 

salah segala bentuk yang di gunakan dalam proses penyaluran dan 

penyampaian informasi, salah satu jenis media pembelajaran yaitu 

media audio visual. Audio visual termasuk media yang dapat 

menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan padasaat 

menyampaikan informasi.perangkat yang termasuk dalam media 

audio visual yaitu mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor 

visual yang lebar.
11

 Hal tersebut tentunya juga untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan, sama halnya dengan metode 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional yaitu berfungsi untuk membantu kesulitan-kesulitan peserta 

didik dalam pemahaman belajar yang dialami.   

  Metode pengajaran yang sesuai dengan media yang ingin 

digunakan sangat diperlukan, meskipun masih ada berbagai aspek lain 

yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan 

pengajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan peserta didik 

menguasai setelah pengajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran 

                                                           
10 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, (Jakarta: Kompas Gramedia, 

2018) Hal. 56 
11 Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran, (Jakarta: Kata Pena, 2016) 

Hal. 5 
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termasuk karakteristik peserta didik, namun dapat dikatakan bahwa 

salah satu fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan 

belajar yang ditata dan diciptakan oleh seorang pendidik. Salah satu 

media pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan peserta 

didik dalam kemampuan emosional adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran menggunakan film. 

 Penerapan media film diharapkan mampu memberikan nuansa 

baru yang menarik pada proses pembelajaran. Hal ini dilihat dari 

kelebihan media filmyaitu pengajaran terpusat pada peserta didik, 

membuat peserta didik lebih aktif dan pendidik dapat memantau dan 

mengarahkan aktivitas peserta didik, sehingga peserta didik 

mendapatkan pengajaran yang lebih bermakna.
12

 Menurut munadi film 

merupakan alat bantu  komunikasi  dalam proses pembelajaran yang 

afektif. Karena film biasa di lihat oleh mata dan di dengar langsung 

oleh telinga lebih mudah di ingat daripada yang di baca atau 

didengar.
13

  

 Dalam kaitan ini, sepintas memperlihatkan bahwa 

sistem pembelajaran peserta didik pada kelas V SDN 1 Kuripan 

kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan. masih belum  

memadai, terutama dalam penggunaan media film terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik, dimana sebagian pendidik yang 

dalam pembelajaran belum menyesuaikan dengan materi yang 

diajarkannya. Dari observasi yang dilakukan penulis, bahwa masih 

ada guru di SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku 

Selatan. yang belum terampil menggunakan media dalam 

pembelajaran, maka dari itu, penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. Dengan penggunaan media film ini 

                                                           
12 Dea Hadini, Diah Gusrayani, Regina Lichteria Panjaitan, “Penerapan 

Model Contextual Teaching And Learning Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV Pada Materi Gaya”, Jurnal Pena Ilmiah: Vol.1 No.1 (Th 2016) Hal.3 
13 Lusiana Surya Widiani, Wawan Darmawan, ”Penerapan Media Film 

Sebagai Sumbebelajar Untuk Meningkatkann Kemampuan Mengolah Informasi Siswa 

Dalam Pembelajaran Sejarah”, Factum: Jurnal Sejarah Dan Kependidikan Sejarah, 

Vol. 7, No.1, (2018) 
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diharapkan membantupeserta didik peka pada dirinya dan 

lingkungannya dan secara kreatif dapat mengkontruksi kecerdasan 

emosional dengan lebih baik serta dapat meningkatkan pemahaman 

siswa.  

Setelah mengetahui kondisi pembelajaran di atas maka 

peneliti terdorong untuk melakukan perbaikan, dalam hal ini perlu 

diadakan tindakan penelitian untuk meningkatkan keterampilan 

kecerdasan emosional peserta didik dengan menggunakan penerapan 

media film pada peserta didik kelas V SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga 

Dihaji Kabupaten Oku Selatan. Dengan demikian judul penulisan 

skripsi ini Penerapan media film untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional peserta didik pada Kelas V SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga 

Dihaji Kabupaten Oku Selatan. tahun ajaran 2019/2020. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya yaitu : 

1. Peserta didik kelas V SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga 

Dihaji Kabupaten Oku Selatan belum terlihat aktif dalam 

pembelajaran dan kurang mengaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

2. Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami 

pembelajaran yang dipelajari karena Masih kurang 

optimalnya penggunaan media saat proses pembelajaran 

3. Rendahnya kecerdasan emosional peserta didik di kelas V 

SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku 

Selatan. karena kurang tepatnya media pembelajaran yang 

digunakan. 

4. Metode pembelajaran yang digunakan pendidik masih 

monoton sehingga siswa jenuh dan sulit dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas 

peneliti membatasi permasalahan yang diteliti yakni lebih berfokus 

pada penerapan media film untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional peserta didik kelas V SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga 

Dihaji Kabupaten Oku Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, identifikasi masalah 

serta batasan masalah maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, 

“Apakah penerapan media film dapat meningkatkan kecerdasan 

emosional peserta didik kelas V SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga 

Dihaji Kabupaten Oku Selatan.?” 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui permasalahan yang ada di sekolah dasar 

dalam pembelajaran di kelas V SDN 1 Kuripan kecamatan 

Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan. 

2. Untuk mengetahui penggunaan media film ini mampu 

membantu peserta didik dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional.  

3. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan media film. 

 

 

F. Manfaat  

1. Bagi siswa 

Memberikan pengalaman baru pada peserta didik untuk 

terlibat aktif dalam pembelajaran dikelas secara langsung 

sehingga peserta didik mudah memahami pembelajaran dan 

mampu mengendalikan emosional.  

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi wawasan dan 

menambah pengetahuan bagi guru mengenai penggunaan 

media film dan harapannya nantinya guru mengembangkan 
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pembelajaran dengan menggunakan media film yang lebih 

bervariasi dan lebih efektif  

3. Bagi sekolah  

Peserta didik yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh sekolah dalam 

pembelajaran akan mempengaruhi prestasi peserta didik 

khususnya disekolah dan prestasi di masyarakat pada 

umumnya. 

4. Bagi peneliti  

Dapat menjadi suatu ilmu dan pengalaman yang berharga 

dalam menerapkan pembelajaran menggunakan media film untuk  

mengetahui kecerdasan emosional peserta didik. guna menghadapi 

permasalahan dimasa depan dan menjadi sarana pengembangan 

wawasan mengenai pembelajaran di kelas V SDN 1 Kuripan 

kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Sumber-sumber belajar selain guru berikut yang disebut 

sebagai penghubung pesan ajar yang diadakan secara terencana oleh 

pendidik yang dikenal sebagai media pembelajaran.
14

 Penggunaan 

media disadari oleh banyak praktisi pendidikan sangat membantu 

proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, terutama 

membantu peningkatan belajar prestasi belajar peserta didik. Media 

berkaitan dengan sarana,alatatau bahan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran iniberwujud benda dalam bentuk 

artefak (benda langsung dipakai), audio (media suara), visual (media 

gambar), dan audio visual (suara dan gambar). Semua media 

digunakan untuk membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, 

maka media itu disebut media pembelajaran.
15

 

Istilah medium adalah sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, 

rekaman audio, bahan-bahan cetakan dan sejenisnya dinamakan media 

komunikasi. Apabila media itu membawa pesan atau informasi yang 

tujuan dan maksudnya mengandung pengajaran maka media itu 

disebut media pembelajaran.
16

  pendidikan merupakan hal yang 

penting dalam kehidupan sebagaimana ayat yang pertama  diturunkan 

Allah SWT adalah mengisyaratkan manusia untuk selalu membaca. 

Firman Allah SWT dalam Q.S Al Alaq 1-5. 

                                                           
14 Yudi munadi,media pembelajaran, (Jakarta:refrensi,2016) hal.04 
15 Heru kurniawan, pembelajaran kreatif bahasa 

Indonesia,(Jakarta:prenadamedia group, 2016) hal.70 
16 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi, (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 2017) Hal. 04 
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 ٱ                      

                       

      

Artinya: “bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang 

menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpul 

darah.bacalah dan tuhanmulah yang maha pemurah, yang 

mengajar (manusia) dengan perantara kalam, dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (q.s Al Alaq: 

1-5) 

 

  Berdasarkan surat  Al Alaq ayat 1-5 bahwa diantara prinsip 

pembelajaran adalah dengan menggunakan pengulangan. Untuk 

mempelajari materi sampai pada taraf wawasan peseta didik perlu 

membaca, berpokr, mengingat dan tidak kalh penting adalah latihan. 

Media merupakan salah segala bentuk yang di gunakan dalam proses 

penyaluran dan penyampaian informasi, salah satu jenis media 

pembelajaran yaitu media audio visual. Audio visual termasuk media 

yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan 

padasaat menyampaikan informasi.perangkat yang termasuk dalam 

media audio visual yaitu mesin proyektor film, tape recorder, dan 

proyektor visual yang lebar.
17

 

  Media pembelajaran dapat dipahami sebagai “segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan 

efektif.” Oleh karena itu penggunaan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar sangat dianjurkan untuk mempertinggi 

                                                           
17 Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran, (Jakarta: Kata Pena, 2016) 

Hal. 5 
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kualitas pengajaran. Dalam perkembangannya media pembelajaran 

mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi paling tua yang 

dimanfaatkan dalam proses belajar adalah percetakan yang bekerja 

atas dasar prinsip mekanis.Kemudian lahir teknologi audio-visual 

yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis untuk tujuan 

pembelajaran.  

  Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi 

mikroprosesor yang melahirkan pemakaian computer dan kegiatan 

interaktif. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media 

pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu:
18

  

1. Media hasil teknologi cetak  

2. Media hasil teknologi audio-visual  

3. Media hasil teknologi yang berdasarkan computer  

4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan computer. 

  Pengelompokan beberapa jenis media telah dikemukakan pula 

oleh beberapa ahli. Leshi, Pollock, & Reigeluth mengklasifikasi media 

ke dalam lima kelompok yaitu:
19

  

a. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran, 

kegiatan kelompok, field-trip)  

b. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat 

bantu kerja, dan lembaran lepas)  

c. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, 

peta, gambar, transparansi, slide)  

d. Media berbasis audio-visual (video, film, program slide-type, 

televise)  

e. Dan media berbasis computer (pengajaran dengan bantuan 

computer, interaktif video, hypertext)  

 

 

 

                                                           
18Azhar Arsyad, op. cit., h. 31 
19

 Ibid., h. 38 
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2. Pengertian media film 

  Media salah satu alat komunikasi dalam penyampaian pesan, 

dan sangat bermanfaat untuk diimplementasikan kedalam proses 

pembelajaran, media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

disebut media pembelajaran. Jadi, televisi, film foto,rekaman audio, 

gambar yang di proyeksikan dan bahan-bahan cetak dan sejenisnya 

adalah media komunikasi, apabila media tersebut membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertutujuan menyampaikan pengajaran 

maka media tersebut disebut media pembelajaran. Darwanto 

mengemukakan faktanya televisi adalah media paling efektif untuk 

menyampaiakan pesan pendidikan. Karna televisi mempunyai 

karakteristik tersendiri yang tidak bisa dimiliki oleh media massa 

lainya. Audio visual yang diraskan dapat mempengaruhi khalayak, 

sehingga dapat dijadikan media pembelajaran.
20

 

  Menurut munadi film merupakan alat bantu  komunikasi  

dalam proses pembelajaran yang afektif. Karena film biasa di lihat 

oleh mata dan di dengar langsung oleh telinga lebih mudah di ingat 

daripada yang di baca atau didengar.
21

 Arsyad.A mengungkapkan 

fungsi film dalam pembelajaran ada dua hal tujuan kognitif dan 

afektif. Yang pertama kognitif karna film dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir seseorang untuk menemukan ide dan inspirasi 

baru dalam film. Sedangkan afektif film mempengaruhi sikap dan 

emosi seseorang dan mendapatkan semangat untuk meniru dan 

memotivasi diri untuk menirukan apa yang ada dalam film.
22

 

 

 

                                                           
20Rusman, dkk,  Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

mengembangkan profesionalitas guru, (Jakarta: raja grafindo persada,2017) Hal.168 
21 Lusiana Surya Widiani, Wawan Darmawan, ”Penerapan Media Film 

Sebagai Sumbebelajar Untuk Meningkatkann Kemampuan Mengolah Informasi Siswa 

Dalam Pembelajaran Sejarah”, Factum: Jurnal Sejarah Dan Kependidikan Sejarah, 

Vol. 7, No.1, (2018) 
22Alan Auliyah, Elia Flurentin, ”Efektifitas Penggunaan Media Film Untuk 

Meningkatkan Empati Siswa Kelas VII SMP”, Jurnal Kajian Bimbingan Dan 

Konsling, Vol. 1, No. 1, (2016) 
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3. Ciri-Ciri Film 

Film merupakan sebuah media yang memiliki kemampuan 

besar dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang baik dapat 

memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan apa yang di 

pelajari. Film yang baik untuk pembelajaran juga memiliki beberapa 

ciri. Menurut Hamalik film juga mempunyai ciri-ciri yang layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran yaitu sebagai berikut.
 23

  

1. Film yang mampu menarik minat siswa 

2. Film yang benar dan autentik 

3. Uptodate dalam setting, pakaian dan lingkungan 

4. Perbendaharaan bahasa yang digunakan benar 

5. Sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik 

6. Kesatuan dan rangkaian cukup teratur 

7. Teknis yang digunakan cukup memenuhi dan cukup 

memuaskan. 

8. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam film durasi waktu yang 

singkat 

9. Kosakata yang mudah dipahami atau percakapannya yang 

digunakan dalam bahsa sehari-hari 

10. Pelafalan tokoh yang tidak terlalu cepat,dan memiliki kesan 

moral yang baik. 

Manfaat film dalam (masterpiece) film in the classroom 

menyebutkan bahwa film membuat peserta didik cendrung lebih 

memahami hal-hal yang terinterprestasikan dalam film daripada dalam 

buku teks, film juga mampu memberikan pengalaman belajar yang 

tidak didapatkan peserta didik didalam kelas karena keterbatasan 

fasilitas, ruang dan waktu. Film juga dapat mengasah kemampuan 

peserta didik menganalisis film yang ditampilkan berdasarkan teori 

dan konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya. Tingkat kehadiran 

Peserta didik di kelas dan prilakunya terlihat meningkat daripada 

sebelumnya karena proses pembeajaran terlihat lebih menyenangkan. 

                                                           
23Yanuarita Widiastuti, Ali Mustadi, “Pengaruh Penggunaan Media Film 

Animasi Terhadap keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V SD”, Jurnal 

Prima Edukasi, Vol. 2, No. 2 ,(2017) 
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Dengan demikian film mampu mencapai ranah kognitif dan afektif 

dalam pembelajaran.
24

 

4. Kelebihan dan kekurangan media film 

Ada bebrapa kelebihan media film menurut Hamzah.
25

 Berikut 

kelebihan media film sebagai berikut: 

a) Selain bergerak dan memiliki suara, film dapat menarik perhatian 

peserta didik. 

b) Dapat menimbulkan suatu kesan ruang dan waktu. 

c) dapat menayangkan suatu acara atau peristiwa yang 

terjadi. 

d) Tiga dimensional dalam penggambaran dan mampu 

menimbulkanemosional peserta didik. 

e) Suara yang di hasilkan mampu membentuk realita pada 

gambar dalam bentuk empiris yang murni. 

f) Film dapat diperbesar agar terlihat jelas dan mudah, 

durasi waktu dapat di perpendek atau diperpanjang. 

Sedangkan kekurangan media film menurut hamzah ialah sebgai 

berikut : 

a. Biaya penggunaan media film itu mahal. 

b. Film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan 

yang di ucapkan saat film berputar. 

c. Durasi film yang terlalu cepat membuat beberapa anak 

tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. 

d. Film atau video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali 

film dan video yang di rancang dan di produksi khusus 

kebutuhan sendiri. 

 

                                                           
24 Hayyun Lathifaty Yasri, Ending Mulyani, “Efektifitas Penggunaan Media 

Film Untuk Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Ekonimi Siswa Kelas X”, 

Harmoni Social Jurnal Pendidikan Ips, Vol.3, No.1, (2016) 
25 Bekti Marga Ningsih, “Peningkatan Disiplin Siswa Dengan Layanan 

Informasi Media Film”, ISSN 2406-8692, Vol.1, No.1, (2015) 
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5. Karakteristik media film sebagai media pembelajaran 

  Alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

media yang memiliki jangkauan yang tersebar luas merupakan 

pengertian media. Media interaktif meliputi audio visual, animasi, dan 

image danteks. Dalam sebuah film untuk menentukan baik atau 

tidaknya suatu film hamalik mengemukakan film baik mempunyai 

karakteristik diantaranya adalah mampu menarik minat peserta didik, 

sesuai dengantingkat kematangan peserta didik, bahasa yang baik dan 

tepat yang mudah di pahami peserta didik, mendorong keaktifan 

peserta didik sesuai dengan  isi pelajaran dan memuaskan dari segi 

teknik.
26

   

 

B. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional  

Makna kata kecerdasan berasal dari kata cerdas yang 

secara harfiah berarti baik perkembangan akal budinya, pandai 

dan tajam pemikiranya, selain itu dapat pula berarti sempurna 

pertumbuhan tubuhnya seperti keadaan fisik yang sehat  dan 

kuat. Sedangkan kata emosional berasal dari  bahasa inggris, 

emotion yang berarti keibaan hati, suara yang mengandung 

emosi, pembelaan yang mengharukan, pembelaan yang penuh 

perasaan. Emosi berbeda dengan perasaan ia merupakan 

kombinasi dari beberapa perasaan, engan kata lain perasaan 

adalah bagian dari emosi.
27

 

Inteligensi bukanlah suatu yang bersifat kebendaan 

melainkan suatu fiksi ilmiah yang mendeskripsikan perilaku 

individu yang berkaitan dengan kemampuan intilektual. 

                                                           
26 Mai Yuliastri Simarmata, Dewi Leni Mastuti,Dkk, “Media Film Serana 

Pembelajaran Literasi Di SMA Wisuda Pontianak”, Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Vol. 3, No. 1 (2019) 
27Amaliyah, “Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Belajar 

Siswa SD Muhammadiyah 29nsunggal Deli Serdang”, Jurnal Ansiru, No. 1, Vol. 1, 

(2017) 
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Menurut anita E. dalam buku psikologi perkembangan anak dan 

remaja mengmukakan bahwa teori-teori lama, inteligensi itu 

meliputi tiga pengertian tentang kecerdasan yaitu (1) 

kemampuan untuk belajar, (2) keseluruhan pengetahuan yang 

diproleh, dan (3) kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil 

dengan situasi baru atau lingkungan baru atau lingkungan pada 

umumnya. Sedangkan emosi menurut sarlito wirawan sarwono 

dalam buku aspek-aspek perkembngan emosi adalah setiap 

keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik 

pada tingkat lemah (dangkal) maupun pada tingkat yang luas 

(mendalam).
28

 

Definisi emosi dirumuskan secara bervariasi oleh para 

psokolog dengan teritis berbeda-beda. Salah satunya pengertian 

emosi menurut syamsuddin, emosi merupakan suatu suasana 

yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai ataumuncul 

sebelum atau sesudah terjadinya suatuprilaku.
29

 Emosi istilah 

yang makna tepatnya masih membingungkan baik para ahli 

psikologi maupun ahli filsafat selama lebih dari satu abad. 

Dalam makna paling harfiah, oxford English dictionary 

mendefenisikan emosi sebagai “setiap kegiatan atau pergolakan 

pikiran, prasaan, nafsu; setiap keadaan mental yang hebat atau 

meluap-luap”. Saya menganggap emosi merujuk pada suatu 

perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis 

dan psikilogis, dan serangkaian kecendrungan untuk bertindak. 

Seperti firman Allah dalam QS Al-Hajj ayat 46 

فَلَم  أ ضِ يَِسيُروْا فِي  ََ َر  قِلُىَن بِهَآ  ٱۡل  فَتَُكىَن لَهُم  قُلُىٞب يَع 

َمى  َمُعىَن بِهَۖا فَإِوَّهَا ََل تَع  رُ أَو  َءاَذاٞن يَس  َصَٰ َب  َمى  ٱۡل  ِكه تَع  َولََٰ

قُلُىبُ  ُدورِ فِي  ٱلَّتِي ٱل    ٦٤ ٱلصُّ

                                                           
28 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, (Bandung: 

Penerbit PT Remaja Rosdakarya,2015),Hal. 106 
29 Rohmalina wahab,  Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016) Hal:158 
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Yang artinya: Maka apakah mereka tidak berjalan di muka 

bumi, lalu mereka  mempunyai hati yang dengan itu mereka 

dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu 

mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah 

mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 

dada. (Q.S Al-Hajj:46)
30

 

  Dalam surat Al-Hajj ayat 46 ini memberikan petunjuk 

bahwa maksud hati dalam ayat ini bermakna akal sehat danhati 

yang suci, serta telinga tidak menyebut mata karena yang 

terpenting kebebasan berfikir yang jernih untuk memecahkan 

suatu masalah. Dinilai buta hati dalam ayat tersebut yaitu untuk 

orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat dan telinganya. 

Peranan penting seseorang melakukan tindakan bergantung 

pada hati, hati yang bersih hanya dimiliki oleh seseorang yang 

bias mengatur emosionalnya. 

  Dalam khazanah disiplin ilmu pengetahuan,terutama 

psikologi, istilah “kecerdasan emosional” (emotional 

intelligence)  merupakan sebuah istilah yang relatife baru. Hal 

ini di populerkan oleh Daniel goleman berdasarkan hasil 

penelitian yang menunjukan bahwa kecerdasan emosional sama 

pentingnya dengan kecerdasan intilektual. Berdasarkan hasil 

penelitian para neurology dan psikolog tersebut maka goleman 

menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki dua potensi 

fikiran  ysitu fikiran rasional dan pikiran emosional. Pikiran 

rasional di gerkan oleh kemampuan intilektual sedangkan 

pikiran emosional digerakan oleh emosi. Sementara menurut 

Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf  memberikan definisi 

sebagai berikut : Kecerdasan emosional adalah kemampuan 

merasakan, memahami dan secara efektif merupakan daya dan 

                                                           
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Jakarta: Deponegoro, 

2015), Halaman 271 
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kepekaan emosional sebagai number energi, informasi, koneksi 

dan pengaruh yang manusiawi.
31

 

2. Indikator Kecerdasan Emosional  

Dalam penelitian ini untuk mengukur kecerdasan 

emosional peserta didik di berikan angket kecerdasan emosional 

berupa pernyataan tentang materi yang di ajarkan. Adapun 

indikator kecerdasan emosional menurut goleman goleman 

membagi komponen kecerdasan emosional menjadi lima 

bagian. Komponen pertama berisi tentang kompetensi 

emosional yaitu pengenalan diri atau mengenal emosi diri 

sendiri, pengendalian diri atau mengelola emosi diri dan 

memotivasi diri sendiri. Sedangkan komponen yang kedua 

berupa kompetensi sosial yaitu rasa empati dan keterampilan 

social menjalin hubungan baik antar sesama.
 
 

Salovey menempatkan kecerdasan pribadi gardner 

dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang 

dicetuskannya.
32

 Defenisi dasar kecerdasan emosional di 

sebarluaskan  menjadi lima dasar indikatornya sebagai berikut 

1. Mengenali emosi diri,  memahami suasana hati atau 

perasaan sewaktu perasaan itu terjadi adalah dasar 

kecerdasan emosional. Tidak mampu mengamati 

perasaan sendiri akan membuat diri kita berada dalam 

kekuasaan perasaan. Orang yang mampu mengenali 

perasaannya adalah orang yang handal dalam menjalani 

kehidupan, karena dia mempunyai kepekaan yang lebih 

dibandingkan perasaan mereka sendiri. 

2. Mengelola emosi, menangani suasana perasaan agar 

sesuai adalah bergantung pada diri sendiri. Kemampuan 

membuat perasaan lebih baik dengan cara menghibur diri 

dari keterpurukan, melepas kecemasan dan merasa tidak 

                                                           
31 Sailan, “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kecerdasannemosional 

Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai”, Tahzim Jurnal Penelitian  Manajemen 

Pendidikan, Vol.1, No.2, (2016) 
32Daniel Goleman, Emotional Intelligence, (Jakarta: Kompas Gramedia, 

2018) Hal. 56 
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perlu berlama-lama bermurung diri adalah salah satu cara 

mengelola emosi yang baik. 

3. Memotivasi diri sendiri, menahan diri terhadap sesuatu 

dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan 

keberhasilan sesorang terhadap sesuatu. Hal yang harus 

diutamakanyaitu memberikan perhatian,  untuk 

memotivasi dan  menguasai diri sendiri. 

4. Mengenali emosi orang lain, kemampuan seseorang yang 

memiliki rasa empati  yang tinggi, orang yang empati 

mampu menangkap sinyal social yang tersembunyi dan 

mampu memahami kebutuhan orang lain 

5. Membina hubungan, mengelola keterampilan social dan 

keterampilan-keterampilan yang lainnya saling berkaitan. 

Membina hubungan harus di mi liki oleh untuk orang-

orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan, dan 

keberhasilan antar pribadi. Karena mereka harus mampu 

menjaga keluarganya. 

3. Macam-Macam Emosi  

Menurut beberapa tokoh mengemukakan macam-

macam emosi antara lain Desrates. menurut JB Watson 

mengemukakan tiga macam emosi yaitu: fear(ketakutan), 

rage(kemarahan), dan love(cinta) sedangkan Menurut Descrates 

emosi terbagi menjadi Desire (hasrat), sorrow (sedih/duka), 

love (cinta), hate (benci), wonder (heran) dan joy 

(kegembiraan). Daniel goelman mengemukakan  beberapa 

macam  emosi yang tidak jauh berbeda dengan kedua tokoh 

sebelumnya yaitu:
33

 

a. Amarah cirinya beringas, mengamuk, benci, jengekel dan 

kesal hati 

b. Kesedihan cirinya sedih, muram, mengasihi, putus asa, 

dan pedih 

                                                           
33 Anggita Maharani, “Mengenal Kecerdasan Emosional Dalam 

Pembelajaran Matematika”, 64 DELTA Vol.2 No.1, (2015) Hal.  
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c. Kenikmatan cirinya bahagia, gembira, riang, puas, 

terhibur dan bangga. 

d. Cinta cirinya penerimaan, persahabatan, kepercayaan, 

rasa dekat, bakti, hormat, kemesraan, kebaikan hati, dan 

kasih. 

e. Rasa takut cirinya cemas, gugup, khawatir, was-was, 

perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, dan ngeri. 

f. Terkejut cirinya terkesiap, dan kaget 

g. Jengkel cirinya hina, jijik, muak,mual, dan tidak suka. 

h. Malu cirinya malu hati dan kesal. 

Seperti yang telah dijabarkan di atas, pada dasarnya 

bahwa semua macam-macam  emosi menurut goelman adalah 

dorongan untuk bertindak. Jadi berbagai macam emosi itu 

mendorong individu untuk memberikan respon atau 

bertinggahlaku terhadap stimulus yang ada. 

4. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional ada dua 

macam yaitu faktor ekternal dan internal.
 34

 Faktor ekternal 

adalah faktor yang  berasal dari luar diri individu, contohnya di 

lingkungan keluarga, masyarakat, media massa atau cetak. 

Faktor eksternal ini dapat membuat individu  mengenali emosi 

orang lain sehingga individu dapat belajar mengenai berbagai 

macam emosi yang dimiliki orang lain, serta membantu 

individu dapat untuk merasakan emosi orang lain dengan 

keadaan menyertainya. Sedangkan faktor internal adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri individu, faktor internal dapat 

membuat individu dalam mengelola, mengontrol, dan 

mengendalikan emosinya agar dapat terorganisasi dengan baik 

dan tidak menimbulkan masalah  bagi dirinya dan orang lain.  

                                                           
34Andoko Ageng Setyawan, Dumora Simbolon, “Pengaruh Kecerdasan 

Emosional Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMK Kansai Pekanbaru”, 

JPPM, Vol. 11, No. 1,(2018) 
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Selain itu faktor pendidikan emosi dapat di peroleh seiring 

dengan pertumbuhan seseorang sejak dini yaitu melalui 

interaksi di luar seperti di lingkungan sekolah dengan teman-

teman maupun pendidiknya. Selain itu di lingkungan 

masyarakat juga dapat memperoleh keterampilan emosi. 

Goleman menjelaskan bahwa salahsatu fator yang membantu 

terbentuknya kecerdsan emosional yaitu pendidikan emosional 

yang didapatkan dari lingkungan diluar keluarga, salah satunya 

melalui lingkup sekolah.
35

  

5. Aspek Dan Wilayah Kecerdasan Emosional. 

Emosi menurut sarlito wirawan sarwono dalam buku 

aspek-aspek perkembngan emosi adalah setiap keadaan pada 

diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat 

lemah (dangkal) maupun pada tingkat yang luas (mendalam). 

Berikut aspek dan wilayah kecerdasan emosional.
36

 

a. Mengenali emosi diri perasaan yang sewaktu-waktu terjadi 

perubahan merupakan dasar kecerdasan emosional.  

b. Mengelola emosi diri menahan perasaan agar tidak 

terungkap, bergantung pada situai kesadaran diri. Sperti 

melepas kecemasan atau ketersinggungan. 

c. Motivasi diri memberi semmangat kepada diri sendiri dan 

mampu menyesuaikan diri untuk mewujudkan kinerja tinggi 

dalam bidang apapun. 

d. Kemampuan memahami emosi orang lain kesadaran diri 

dalam pergaualan mudah menangkap sinyal social yang 

tersembunyi. 

e. Menjalin hubungan baik dan mengelolaemosi orang lain 

akan mudah dibidang apapun yang menghandalkan 

                                                           
35 Profitra Reza Akbar, Imam Setyawan, “Perbedaan Kecerdasan Emosional 

Antara Siswa SMA Dengan MA Studi Komparasi Pada Siswa Kelas XI Di SMA N 1 

Purwodadi Dan MA Sunniyyah Selo”, Jurnal Empati, Vol. 4, No.4, (2015) 
36Darmasyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan 

Humor,(Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2015), Hal.125 
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hubungan baik dalam pergaulan dengan orang lain.  

 

C. Penelitian Yang Relevan 

kajian pustaka adalah suatu kajian yang mengenai 

penelitian yang terdahulu.bebrapa penelitian yang menggunakan 

penerapan Media audio visual pada proses pembelajaran yang 

relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, skripsi dari Aditya prima nugraha, jurusan 

akuntansi fakultas ekonomi universitas jember, tahun 2013 dengan 

judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Prilaku Belajara 

Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi (Studi Emperis Pada 

Mahasiswa Akuntansi Universitas Jember”. Hasil penelitian  dari 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi menunjukan bahwa kecerdasan emosional memiliki 

tingkat signifikan hal ini membuktikan bahwa kecerdasan 

emosional memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap 

tingkatan pemahaman akuntansi.
37

 

kedua, skripsi dari nur farida, fakultas ilmu tarbiyah dan 

keguruan universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta tahun 

2017 dengan judul “pengaruh penggunaan media audio visual 

terhadap hasil belajar tematik kelas IV di sd dharma karya ut. 

dilihat dari rata-rata posttest siswa kelas eksperimen yaitu 85,32 

sedangkan untuk rata-rata posttest kelas kontrol yaitu 71,61 

perbedaan ini diperkuat berdasarkan hasil uji “t” diperoleh nilai 

thitung sebesar 1,282 dan ttabel sebesar 2,000 hasil pengujian yang 

diperoleh menunjukan bahwa nilai thitung berada di daerah 

penerimaan H1 yaitu thitung > ttabel atau 1.282 > 2,000. 
38

 

                                                           
37 Akmat Sholeh, “Efektivitas Metode CTL (Contextual Teaching And 

Learning) Dalam Pembelajaran Akidah Ahlak Di MTS Mathla’ul Anwar Cemplang 

Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor”, Skripsi, Pendidikan 

Agama Islam Universitas Isam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. 
38 Fadila Izmi, “Penerapan Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching 

And Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Akidah Ahlak Di Kelas VIII MTS Amindarusalam Kabupaten Deli 
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Berdasarkan dari uraian penelitian di atas tidak ada yang 

sama degan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.perbedaan 

penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti lebih menekankan penelitian pada kecerdasan emosional 

peserta didik, serta adanya perbedaan mengenai objek penelitian 

yang dilakukan yaitu di MIN 7 Bandar lampung. 

D. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran di kelas V SDN 1 Kuripan kecamatan Tiga 

Dihaji Kabupaten Oku Selatan. pada umunya cendrung masih 

menggunakan strategi pembelajaran konvensional dan kurang 

maksimal penggunaan strategi yang ada. Pada pembelajaran ini 

seorang pendidik menjadi pusat perhatian setiap pembelajaran dan 

pendidik kurang mengaitkan materi yang di ajarkan dengan 

kehidupan yang lebih real atau nyata di sekitar sekolah mereka, 

dan pendidik juga jarus jarang menyampaikan materi sesuai 

dengan strategi yang di anjurkan. 

 

Dalam penelitian ini variable bebas (X) yaitu penerapan 

pembelajaran media film dan variable terikat (Y) yaitu 

meningatkan kecerdasan emosional peserta didik. Diduga  anatara 

variable terikat terdapat pengaruh yang fositif. Apabila strategi 

diterapkan dengan berbantuan media film maka kecerdasan 

emosional peserta didik akan meningkat dalam pembelajarandi 

kelas, adapun manfaatnya peserta didik tersebut akan bersikap 

positif sehingga proses pembelajaran  berjalan dengan baik, 

sebaliknya apabila berlaku negative maka hasil yang dicapai jauh 

dari yang diharapkan. 

Penerapan pembelajaran media film seorang pendidik 

dalam proses belajar mengajar mampu membuat peserta didik 

menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga peserta 

                                                                                                                             
Serdang”, Skripsi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017. 
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didik belajar aktif dan tertarik dan diharapkan dapat meningkatkan 

kecerdasan  emosional peseta didik. Sedangkan dalam 

pembelajaran konvensional (ceramah) pendidik lebih dominan 

memberikan keterangan atau penjelasan tentang materi yang 

dibahas, sehingga peserta didik menjadi kurang aktif dan cendrung 

merasa bosen dalam pembelajaran. Adapun kerangka berfikir 

dalam penelitian ini adalahh sebagai berikut: 

 

Gambar 1 

Bagan Kerangka berfikir menggunakan penerapan 

media film dan  pembelajaran konvensional  
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E.  Hipotesis Tindakan  

Hipotesis merupakan salah satu jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.
39

 Hipotesis yang diajukan 

memiliki fungsi yang dalam suatu penelitian, yang 

memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya harus di uji terlebih dahulu, dan berfungsi 

sebagai tujjuan yang jelas terhadap pelaksanaan.  

Berdasarkan kajian teori diatas hipotesis yang dapat di 

rumuskan dalam penelitian ini adalah“Penerapan media film 

untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional 

peserta didik peserta didik pada siswa kelas V SDN 1 

Kuripan kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

kualitatif dan R&D (Bandung: Alpabeta, 2015), Hal. 96. 
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